
  PROJEKT 

UCHWAŁA NR XXX/222/13 

RADY POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 26 września 2013 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Opolskiego 
 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. 

Dz. U. z 2013 poz. 595 ze zm.) w związku z art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 

postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 276) po przeprowadzeniu przez Komisję 

Rewizyjną postępowania wyjaśniającego w sprawie skargi złożonej przez Panią …………… na 

działanie Starosty Opolskiego, Rada Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje; 

 

§ 1 
 

Uznaje się za bezzasadną skargę złożoną przez Panią ……………., na działanie Starosty Opolskiego, 

z przyczyn omówionych szczegółowo w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 
 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do poinformowania skarżącego o sposobie załatwienia 

skargi. 

 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik 

               do Uchwały Nr XXX/222/13 

          Rady Powiatu Opolskiego 

           z dnia 26 września 2013 r. 

 

 

UZASADNIENIE 

do uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Opolskiego. 

 

 

 Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 27 sierpnia 2013 r., przeprowadzając postępowanie 

wyjaśniające,  w związku ze skargą złożoną w dniu 14 czerwca 2013 r. przez Panią ………………… 

mieszkankę budynku przy ul. Pomologia 1 w Prószkowie na działanie Starosty Opolskiego polegające 

na nienależytym rozpatrzeniu wniosku ww. z dnia 20 maja 2013 r., i przekazaniu odpowiedzi  

niezgodnie z prawem pouczenia,  

po wysłuchaniu wyjaśnień w niniejszej sprawie oraz weryfikacji prowadzonej ze Skarżącym 

korespondencji ustaliła, co następuje: 
 

1. Nieruchomość gruntowa położona w Prószkowie przy ul. Pomologia, zabudowana budynkiem  nr 1 

(stara szkoła), stała się z mocy prawa własnością Powiatu Opolskiego na podstawie decyzji Wojewody 

Opolskiego.  Nieruchomość powyższa znajdująca się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Józefa 

Warszewicza w Prószkowie. 
 

2. W piśmie z dnia 12 lutego 2013 r. Burmistrz Prószkowa, w imieniu Gminy Prószków wyraziła wolę 

przejęcia budynków nr 1 i 2 przy ul. Pomologia wraz z lokatorami, a następnie staraniem i na koszt 

Gminy Prószków zobowiązała się do zapewnienia zamiennych lokali mieszkalnych dla najemców  

lokali znajdujących się w tych  budynkach.    
 

3. Rada Powiatu Opolskiego dnia 22 kwietnia 2013 r. podjęła uchwały: 

 - Nr XXVI/187/13 wyrażającą  zgodę na zbycie w formie darowizny na rzecz Gminy Prószków 

nieruchomości  gruntowych,   położonych w Prószkowie przy ul. Pomologia, obejmujących działki 

numer: 1109/4 z k.m. 8 o powierzchni  1.8918 ha, 1109/3 z k.m. 8 o powierzchni 0,0342 ha  

w udziale 3661/10.000 części, 1110/2 z k.m. 8 o powierzchni  0,0177 ha  - z przeznaczeniem na 

utworzenie Centrum Szkoleniowo-Badawczego dla potrzeb przemysłu rolno-spożywczego 

związanego z  funkcją edukacyjną, naukową i badawczo-rozwojową Uniwersytetu Opolskiego.   

- Nr XXVI/189/13 wyrażającą  zgodę na zbycie w formie darowizny  na rzecz Uniwersytetu 

Opolskiego nieruchomości  gruntowej, położonej w Prószkowie przy ul. Pomologia, obejmującej 

działki numer: 1108/2, 1110/3, 1112/1, 1112/2, 1122/12 , 1122/14, 1122/16  z k.m. 8  o łącznej 

powierzchni 28,0354 ha, z przeznaczeniem na cele publiczne związane z utrzymaniem i budową 

pomieszczeń  Uniwersytetu Opolskiego oraz z opieką nad nieruchomościami stanowiącymi zabytki  

w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a w szczególności na 

utworzenie  przez Uniwersytet Opolski na bazie tego terenu Centrum Szkoleniowo-Badawczego dla 

potrzeb przemysłu rolno-spożywczego.  

- Nr XXVI/188/13 wyraziła zgodę na zbycie w formie darowizny na rzecz Gminy Prószków 

nieruchomości  gruntowej,  położonej w Prószkowie,  obejmującej działki numer  1125/7  i  1125/8  

z k.m. 8 o łącznej powierzchni 6,7762 ha, z przeznaczeniem na cele mieszkalno–usługowo- 

wytwórcze  związane z utworzeniem przez Uniwersytet  Opolski  Centrum Szkoleniowo-Badawczego  

dla potrzeb przemysłu rolno-spożywczego.  
 

4. Pismem z dnia 10 kwietnia 2013 r. Skarżąca wystąpiła do Starostwa Powiatowego w Opolu  

o poinformowanie o jej sytuacji prawnej jako lokatorki mieszkającej w budynku objętym zamiarem 

przekazania na rzecz Gminy Prószków w związku z koniecznością ewentualnego opuszczenia 

zajmowanych mieszkań i otrzymaniu mieszkań zastępczych.  
 

5. Starosta Opolski pismami z  dnia 24 kwietnia 2013 r. poinformował Skarżącą, że Gmina Prószków 

wystąpiła z wnioskiem do Powiatu Opolskiego o przejęcie na własność między innymi dwóch 

budynków przy ul. Pomologia 1 i 2 w Prószkowie, w których mieszka skarżąca, z przeznaczeniem na 
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utworzenie przez Uniwersytet Opolski  Centrum Szkoleniowo-Badawczego  dla potrzeb przemysłu 

rolno-spożywczego. Poinformował także w tym piśmie, że Burmistrz Prószkowa wyraziła wolę  

przejęcia budynków z lokatorami i że staraniem Gminy zobowiązuje  się do zapewnienia  zamiennych  

lokali mieszkalnych między innymi dla Skarżącej. Z tego też względu Starosta w swoim piśmie 

poinformował Skarżącą, że zobowiązanym  do zapewnienia lokatorom (także Skarżącej) będzie 

przyszły właściciel tych budynków tj. Gmina Prószków. 

Starosta także w piśmie przekazał komplet informacji o podjętych uchwałach Rady Powiatu 

Opolskiego w związku z planowanym utworzeniem Centrum. 
 

6. Wnioskami z dnia 20 maja 2013 r. Skarżąca ponownie wystąpiła do Starostwa Powiatowego  

w Opolu o podanie w jaki sposób zostaną zabezpieczone ich interesy jako lokatorów w akcie 

notarialnym oraz jakie parametry będą miały lokale zamienne, a także o podanie dokładnego 

brzmienia aktu notarialnego przenoszącego własność działek dotyczących ich sytuacji prawnej. 
 

7. Starosta Opolski pismami z dnia 5 czerwca 2013 r. poinformował Skarżącą, że z aktów notarialnych 

przenoszących  własność nieruchomości na rzecz Gminy Prószków, na których znajdują się budynki, 

w których  mieszczą się między  innymi lokale zajmowane przez Skarżącą będzie wynikać, że Gmina 

Prószków przejmuje w całości obowiązki wynajmującego, wynikające z zawartych umów najmu. 

Poinformował także, że   akty notarialne będą  udostępnione do wglądu po ich zawarciu między 

innymi Skarżącej i że informacje  odnośnie dokładnych parametrów lokali zamiennych winna udzielić 

Gmina Prószków – przyszły właściciel nieruchomości. 

Zgodnie z założeniami utworzenia Centrum Uniwersytetu Opolskiego na terenie Pomologii to Gmina 

Prószków po nabyciu prawa własności budynków mieszkalnych, w których mieszka Skarżąca, 

zobowiązana jest do zapewnienia najemcom lokali zamiennych w przypadku konieczności ich 

wykwaterowania, a przez to poinformowania jakie lokale zamienne będą im ewentualnie 

przysługiwały. Odpowiedź w tej sprawie skierowaną do Skarżącej otrzymała także Burmistrz 

Prószkowa. 
 

8. W dniu  14 czerwca 2013 r. Zarząd Powiatu Opolskiego realizując  uchwały  Rady Powiatu 

Opolskiego  w sprawie utworzenia Centrum Szkoleniowo Badawczego w Prószkowie - Pomologia 

przekazał wnioskodawcy - Gminie Prószków projekt protokołu  rokowań  w sprawie warunków 

przekazania w formie darowizny między innymi nieruchomości na której usytuowany jest budynek 

starej szkoły przy ul. Pomologia 1, funkcjonujący obecnie jako budynek mieszkalny, celem 

zapoznania się  i wniesienia ewentualnych uwag. 
 

9. W  piśmie  z dnia 12 czerwca 2013 r. (wpłynęło do  Kancelarii Starostwa  w dniu 18 czerwca 2013 

r.) Burmistrz Prószkowa poinformowała, że przejęcie przez Gminę Prószków nieruchomości 

przeznaczonych na utworzenie Centrum będzie możliwe  dopiero po uzyskaniu środków finansowych 

lub konkretnej pisemnej decyzji o ich przyznaniu na realizację projektu.     
 

10. W dniu 26 czerwca 2013 r. z inicjatywy Starosty Opolskiego odbyło się spotkanie z mieszkańcami 

Pomologii, w tym ze Skarżącą, z udziałem Starosty Opolskiego i Burmistrza Prószkowa,  na którym  

przedstawiono informacje na temat zamierzeń Powiatu Opolskiego, Gminy Prószków i Uniwersytetu 

Opolskiego w zakresie utworzenia przez Uniwersytet Opolski, na bazie nieruchomości zabudowanych 

i niezabudowanych położonych w Prószkowie przy ul. Pomologia, Centrum Szkoleniowo-

Badawczego dla potrzeb przemysłu rolno-spożywczego związanego z funkcją edukacyjną, naukową  

i badawczo-rozwojową Uczelni oraz poinformowano o planowanych zmianach własnościowych 

nieruchomości w związku z powstaniem tego Centrum. 

Na powyższym spotkaniu Burmistrz Prószkowa poinformowała mieszkańców Pomologii w jaki 

sposób zostaną zabezpieczone ich interesy jako lokatorów oraz jakie  będą im przysługiwały lokale 

zamienne, w przypadku konieczności ich wykwaterowania.   

Biorąc powyższe pod uwagę skargę należy uznać za bezzasadną. 


